
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

12.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1/2019 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Шекета О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 10008 м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22048622 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44 

6. Адреса електронної пошти 

 kanc@co.ztoe.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.ztoe.com.ua/d

ocuments.php 15.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

12.04.2019 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії, 

Голова Ревізійної комісії 

Азарова Ірина Олегівна д/в 0,000003 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії, Члена Ревізійної комісії - Азарової 

Ірини Олегівни, яку було обрано на посаду члена Ревізійної комісії з 24.03.2016 р., на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї -  з 07.04.2017 р. Посадова особа не має 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє посадова особа - 0,000003%. 

12.04.2019 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна д/в 0,000003 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Федорко Анастасії Миколаївни, яку 

було обрано на посаду члена Ревізійної комісії з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка статутного 

капіталу емітента, якою володіє посадова особа - 0,000003%. 

12.04.2019 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії Любар Тетяна Михайлівна д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Любар Тетяни Михайлівни, яку було 

обрано на посаду члена Ревізійної комісії з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє 

часткою у статутному капiталi емiтента. 

12.04.2019 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії Семенюк Ліна Володимирівна д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Семенюк Ліни Володимирівни, яку 

було обрано на посаду члена Ревізійної комісії з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 

12.04.2019 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії Ломака Костянтин Олексійович д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Ломаки Костянтина Олексійовича, 



якого було обрано на посаду члена Ревізійної комісії з 24.03.2016 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 

12.04.2019 обрано член Ревізійної комісії, 

Голова ревізійної комісії 

Азарова Ірина Олегівна д/в 0,000003 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревізійної комісії Азарову Ірину Олегівну строком на 5  років. Рішенням Ревiзiйної комiсiї  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 

(Протокол вiд 12.04.2019 р.) прийнято рiшення про обрання  Азарової Ірини Олегівни Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО". Вiдповiдно до Статуту 

Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до переобрання. Протягом 

останніх п'яти років ця особа обіймала наступні посади: 2014 - 2015 - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", головний фахівець планово-економічного відділу; 

2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник відділу операційного контролю. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє посадова особа - 0,000003%.  

12.04.2019 обрано член Ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна д/в 0,000003 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревізійної комісії Федорко Анастасію Миколаївну строком на 5 років. Протягом останніх п'яти років ця особа обіймала наступні посади: 2014 - по т.ч. - 

ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", директор економічного департаменту.  Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини. Частка статутного капіталу емітента, якою володіє посадова особа - 0,000003%.  

12.04.2019 обрано член Ревізійної комісії Качура Олена Миколаївна д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревізійної комісії Качуру Олену Миколаївну строком на 5  років. Протягом останніх п'яти років ця особа обіймала наступні посади: 2014 - 2015 - ПАТ 

"УІФК", головний бухгалтер; 2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", головний бухгалтер. Посадова особа не має непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.  

12.04.2019 обрано член Ревізійної комісії Ломака Костянтин Олексійович д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревізійної комісії Ломаку Костянтина Олексійовича строком на 5  років. Протягом останніх п'яти років ця особа обіймала наступні посади: 2014 - 2015 - 

ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", фахівець з технічних питань управління економічної безпеки; 2015 - 2016 - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ 

УКРАЇНА", начальник управління фізичного захисту та охорони; 2016 - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", виконуючий обов'язки директора 

департаменту фізичного захисту і охорони; 2016 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", заступник директора департаменту фізичного захисту і 

охорони. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента.  

12.04.2019 обрано член Ревізійної комісії Любар Тетяна Михайлівна д/в 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (далі-Товариство) вiд 12.04.2019р. (Протокол від 12.04.2019р.) 

обрано членом Ревізійної комісії Любар Тетяну Михайлівну строком на 5  років. Протягом останніх п'яти років ця особа обіймала наступні посади: 2014 - 2015 - ТОВ 

"ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", провідний фахівець відділу корпоративних відносин; 2015 - по т.ч. - ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", 

завідувач канцелярії. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента.  

 


